Stylový pohár dětí a juniorů na velkých koních 2018
Česká jezdecká federace vyhlašuje 6. ročník seriálu
Stylový pohár dětí a juniorů na velkých koních
Pořadatel:
Odpovědná osoba:
e-mail:

Subjekty ČJF pořádající jednotlivá kola seriálu
Ing. Jana Zetková
jana.zetkova@cjf.cz

Pravidla: Základní podmínkou uskutečnění seriálu jsou řádně schválené rozpisy jednotlivých
závodů, v rámci kterých se uskuteční kvalifikační soutěže, dodržování PJS, veterinárních
pravidel a všeobecných pravidel ČJF.
Seriálová kola budou probíhat v březnu – říjen 2018 na jednotlivých místech po republice
dle termínového kalendáře SŠ. Tyto soutěže budou hodnoceny podle čl.298.1.1.Skokových
pravidel. Soutěže probíhají na klasických parkurech odpovídajícího stupně obtížnosti. Jezdec
je automaticky zařazen do seriálu prvním startem v soutěži zařazené do tohoto seriálu.
Průběžné výsledky budou vedeny na webu ČJF. Za správnost zodpovídá sekretariát ČJF,
aktualizace budou probíhat jedenkrát týdně.
Pořadatel jednotlivých seriálových kol vypisuje soutěže Z-S* klasické nebo formou
handicapu, soutěž lze rozdělit handicapem na děti a juniory (může vypsat ale i pouze jednu
nebo dvě soutěže.)
Pořadatel zašle výsledkové listiny na sekretariát ČJF, nejpozději první pracovní den
následující po uspořádaném kole.
Pořadatel vyvěsí spolu se startovní listinou před zahájením soutěží oficiální tabulku ČJF
s průběžným pořadím jezdců.
Kategorie, ve kterých se seriálová soutěž Stylový pohár 2018 vyhlašuje:
Kategorie A: Děti a junioři

obtížnost kvalifikací L* - S*

Kategorie B: Děti a junioři

obtížnost kvalifikací ZM - ZL

Termínový kalendář kol započítávaných do seriálu Stylový pohár 2018:
Kategorie A: Závody Českého skokového poháru, poslední kolo s vyhlášením
výsledků 27.-30.9.2018 ve Zduchovicích
Kategorie B: Přiložený termínový kalendář kat. B a poslední kolo s vyhlášením
výsledků dne 13.-16.9.2018 v Martinicích
Všechny závody jsou součástí kalendáře ČJF.
1. Po každé ze soutěží kat. B bude pořadatelem na závodech vydána výsledková listina
pouze s jezdci kat. dětí a juniorů.

2. V případě, že jezdec startuje v soutěži na více koních, jsou mu do celoročního seriálu
započítávány pouze body získané se svým nejlépe umístěným koněm v této soutěži.
3. Za umístění v jednotlivých soutěžích SŠ získávají jezdci následující počet bodů:



Umístění

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Body

20

19

18

17

16

15

14 13 12 11

Umístění

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Body

10

9

8

7

6

5

4

8.

3

9. 10.

2

1

V případě umístění ex-aequo se body dělí rovným dílem.

4. O vítězi a umístěných ve stylové poháru v jednotlivých kategoriích rozhoduje šest
nejlepších umístění v seriálových kolech. V případě rovnosti bodů rozhoduje výše
průměrné známky za styl v započítaných šesti umístěných. V případě rovnosti této
známky rozhoduje nejvyšší dosažená známka v některém z těchto započítaných
výsledků.
5. Body za výsledek druhého a dalšího koně jednoho jezdce v soutěži se do výsledků
seriálu nezapočítávají, tyto body z umístění se škrtají a nepřipadnou nikomu.
Vyloučení účastníci v soutěži se započítávají do celkového počtu startujících, ale
nebudou jim přiděleny žádné body do výsledků seriálu. V rámci otevřené stylové
soutěže počet startujících pro výpočet bodů do výsledků seriálu vychází pouze
z počtu startujících dětí a juniorů.
6. Jezdec se může zúčastňovat obou kategorií seriálu i se stejným koněm, vyhodnocen
v seriálu však může být jezdec pouze v jedné kategorii, a to v té, kterou si sám zvolí
nebo ve které získal lepší celkové umístění. Pro získání cen v celoročním seriálu se
jezdec musí vyhlášení osobně zúčastnit.
7. Vyhlášení vítěze a umístěných na druhém až desátém místě proběhne po posledním
seriálovém kole v kategorii A při finále Českého skokového poháru ve Zduchovicích.
8. Vyhlášení vítěze a umístěných na druhém až desátém místě v kategorii B proběhne
po posledním seriálovém kole v kategorii B 13.-16.9.2018 v Martinicích.
9. Dotace pro vítěze a umístěné v kategorii A: 1. 4500,- Kč, 2. 4000,- Kč, 3. 3500,-Kč,
3000,-Kč, 5. 2500,-Kč, 6.- 10.místo po 1500,-Kč.
10. Dotace pro vítěze a umístěné v kategorii B: 1. 4500,- Kč, 2. 4000,- Kč, 3. 3500,-Kč,
3000,-Kč, 5. 2500,-Kč, 6.- 10.místo po 1500,-Kč.
11. První tři umístění v obou kategoriích obdrží poháry a vítězové dekorovací deky.
12. Dotace pro vítěze a umístěné budou vyplaceny buď na místě v hotovosti, nebo
převodem na účet klubu, za který jezdec startuje.

Termíny seriálových kol kategorie A: Český skokový pohár 2018
(všechny závody jsou součástí kalendáře ČJF)

19.-24.4.

Velká cena Martinic

1.kolo seriálu

4.-6.5.

Velká cena Brna

2. kolo seriálu

18.-20.5.

Velká cena Ostravy

3. kolo seriálu

24.-27.5

Velká cena Hradištka

4. kolo seriálu

7.-10.6

Velká cena Litomyšle

5. kolo seriálu

5.-8.7.

Velká cena Hořovic

6. kolo seriálu

12.-15.7

Velká cena Olomouce

7. kolo seriálu

8.-11.8.

Velká cena Ptýrova

8. kolo seriálu

23.-26.8.

Velká cena Opavy

9. kolo seriálu

14.-16.9.

Velká cena Frenštátu

10. kolo seriálu

27.-30.9.

Velká cena Zduchovic+ Finále ČSP 2018

11. kolo seriálu

Seriálová kola kategorie B: všechny závody jsou součástí kalendáře ČJF pro r.2018
poslední kolo s vyhlášením výsledků dne 20.-21.10.2018 ve Zduchovicích

14.4.

Zduchovice

1. kolo seriálu

5.5.

Děčín

2. kolo seriálu

7.-8.5.

Mělník

3. kolo seriálu

12.-13.5.

Opava

4. kolo seriálu

12.-13.5.

Ptýrov

5. kolo seriálu

20.5.

Děpoltovice

6. kolo seriálu

31.5.-3.6.

Poděbrady

7. kolo seriálu

16.6.

Židovice

8. kolo seriálu

15.-17.6.

Zduchovice

9. kolo seriálu

15.-17.6.

Opava

10. kolo seriálu

1.7.

Děpoltovice

11. kolo seriálu

2.-4.7.

Mělník

12. kolo seriálu

6.7.-8.7.

Ústí nad Labem

13. kolo seriálu

21.7.

Louny

14. kolo seriálu

21.-22.7.

Hradištko

15. kolo seriálu

30.7.-1.8.

Mělník

16.kolo seriálu

10.-12.8

Zduchovice

17.kolo seriálu

18.8.

Židovice

18.kolo seriálu

25.-26.8.

Hradištko

19.kolo seriálu

31.8.-2.9.

Ústí nad Labem

20.kolo seriálu

6.-9.9.

Zduchovice

21.kolo seriálu

13.-16.9.

Martinice + vyhlášení

22.kolo seriálu

Rozpis seriálu schválil VV ČJF 13.02.2018

